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สรุปข้อมูลโปรแกรม

ยินดีต้อนรับ

บทบาทของพาร์ทเนอร์

สิทธิประโยชน์และข้อ
กำาหนดของบทบาท

ความสามารถหลัก

เร่ิมต้น

ยินดีต้อนรับสู่ Intel® Partner Alliance
พวกเราท่ี Intel มีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกซ่ึง
จะช่วยยกระดับชีวิตของทุกคนบนโลก เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ได้ด้วยโซลูชันและบริการท่ีพวกคุณทุกคนในฐานะพาร์ทเนอร์ของเราได้ส่งมอบ
ในทุกๆ วันเพ่ือช่วยแก้ ไขปัญหาให้กับลูกค้าปลายทาง อุตสาหกรรมของเรามี
ส่วนสำ าคัญย่ิงกว่าท่ีเคยต่อโลกซ่ึงนวัตกรรมเทคโนโลยีกำาลังกระตุ้นให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงและโอกาสต่างๆ มากมาย AI ช่วยเร่งความเร็วในการวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพ การเปล่ียนแปลงของเครือข่าย 5G ช่วยปลด 
ล็อคการส่งข้อมูลการประมวลผลแบบ Edge ขณะเดียวกัน IoT ก็ 
เปล่ียนแปลงโรงงานและช่วยให้เมืองมีความปลอดภัยข้ึน พีซีเป็นอุปกรณ์ท่ี
จำาเป็นสำ าหรับความต้องการในการทำางานและการศึกษาระยะไกล และท่ี 

แน่นอนคือการเล่นเกมด้วยประสิทธิภาพสูงสุด 

เม่ือร่วมมือกัน เราสามารถบรรลุส่ิงท่ีมหัศจรรย์อย่างแท้จริงได้ด้วยการนำาเอา
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการ และนวัตกรรมมารวมกันเพ่ือเอาชนะอุปสรรคท่ี
ใหญ่หลวงท่ีสุดในโลก เราทำางานอย่างหนักเพ่ือสร้าง Intel® Partner Alliance 
ด้วยการออกแบบทรัพยากร เคร่ืองมือ และองค์ประกอบของโปรแกรมท้ังหมด
อย่างละเอียดถ่ีถ้วนเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบนิเวศของ 
พาร์ทเนอร์ ในการส่งมอบนวัตกรรม บริการการรวมศูนย์ข้อมูล และโซลูชันท่ี
ช่วยยกระดับชีวิตของเรา

เพ่ือช่วยให้คุณประสบความสำ าเร็จและเติบโตในสภาพแวดล้อมน้ี Intel® Partner 
Alliance จะ:

• สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทักษะข้ันสูงด้วย Intel® Partner 
University

• อำานวยความสะดวกในการร่วมมือกันเพ่ือปรับขนาดโซลูชันใน Intel® 
Solutions Marketplace

• ขยายทรัพยากรการตลาดด้วยโปรแกรมท่ีปรับแต่งได้และสนับสนุน
แคมเปญ

• ให้การสนับสนุน, จุดสำ าหรับการซ้ือสินค้า Intel, สิทธ์ิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 และอีกมากมาย

ในคู่มือน้ี คุณสามารถดูสิทธิประโยชน์ท้ังหมดจากโปรแกรมพาร์ทเนอร์ท่ีฉบับ
ปรับปรุงใหม่ของเรา เม่ือเข้าร่วมโปรแกรม Intel® Partner Alliance คุณจะได้
รับสิทธ์ิ ในการเข้าถึงการศึกษา แหล่งข้อมูลทางธุรกิจ และโอกาสท่ีจะร่วมมือกับ
ระบบนิเวศของพาร์ทเนอร์ท่ี ใหญ่ท่ีสุดและมีความหลากหลายท่ีสุดในโลก 

เราภูมิใจในโซลูชันท่ี Intel ได้สร้างข้ึน รวมท้ังเครือข่ายพาร์ทเนอร์ท่ีกว้างขวาง
และเป่ียมด้วยความสร้างสรรค์ของเรา เม่ือร่วมมือกัน เราสามารถเอาชนะ
อุปสรรคท่ียากลำาบากท่ีสุดของโลกเพ่ือยกระดับชีวิต สังคม และธุรกิจของเรา
 โอกาสรอคุณอยู่ 

ด้วยความเคารพ

Eric Thompson

ผู้จัดการท่ัวไป, Global Partner Enablement
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สรุปข้อมูลโปรแกรม

ยินดีต้อนรับ

บทบาทของพาร์ทเนอร์

สิทธิประโยชน์และข้อ
กำาหนดของบทบาท

ความสามารถหลัก

เร่ิมต้น

สร้างสรรค์และส่งมอบเทคโนโลยีเปล่ียนโลก
Intel® Partner Alliance เช่ือมต่อคุณเข้ากับเทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียนแปลงโลก เครือข่ายพาร์ทเนอร์ท่ีขยายอย่างต่อเน่ือง และตลาดดิจิทัล หลักสูตร
หลักการฝึกอบรมข้ันสูงและความสามารถ รางวัลจูงใจ เคร่ืองมือ และการสนับสนุน รวมท้ังประสบการณ์เว็บท่ีซับซ้อนจะมอบความได้เปรียบให้
คุณในการสร้างสรรค์และขายโซลูชันและบริการท่ีล้ำาสมัยท่ีสุด

Intel® Partner 
University

เข้าร่วมหลักสูตรหลัก
ระดับผู้นำ าอุตสาหกรรม

สัมผัสประสบการณ์
เว็บ Intel® Partner 

Alliance

เข้าใช้งานแดชบอร์ด
แบบส่วนตัวของคุณ

Intel® Solutions 
Marketplace

สร้างเครือข่ายกับผู้ ให้
บริการระดับพรีเมียม

สตูดิ โอคู่ค้าการตลาด
 Intel®

ใช้เคร่ืองมือการตลาดท่ี
ปรับแต่งได้
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บทบาทของ
พาร์ทเนอร์
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ยินดีต้อนรับ

บทบาทของพาร์ทเนอร์

สิทธิประโยชน์และข้อ
กำาหนดของบทบาท

ความสามารถหลัก

เร่ิมต้น
 

บทบาทของพาร์ทเนอร์

OEM

โดยส่วนใหญ่แล้วจะออกแบบและสร้างแบรนด์ ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ผู้ผลิตเหล่าน้ีอาจมีความสามารถใน
การผลิต การประกอบ และการกำาหนดค่าเป็นของตนเอง 
OEM อาจซ้ือผลิตภัณฑ์/ระบบจาก ODM และจำาหน่ายภาย
ใต้แบรนด์ของตน โดยมอบโซลูชันเทคโนโลยี ให้กับผู้บริ โภค  
ผู้ ใช้ด้านการค้า และผู้ ใช้ปลายทางท่ีเป็นหน่วยงานรัฐบาล  
หรือผ่านเครือข่ายช่องทางจัดจำาหน่ายของตนเอง ซ่ึงอาจ
รวมถึงร้านค้าปลีกออนไลน์หรือหน้าร้าน

ผู้ประกอบระบบบริการ (SI) 

สถาปนิกและการดำาเนินการเปล่ียนแปลงกระบวนการทาง
ธุรกิจและการรวมโซลูชันสำ าหรับลูกค้าเป็นหลัก ผู้ประกอบ
ระบบบริการมักจะมีบทบาทในการให้คำาปรึกษาโดยการ
เช่ือมต่อและการผนวกรวมโซลูชันซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์  
และคลาวด์เข้ากับสภาพแวดล้อม IT หรือ OT

ผู้ ให้บริการโซลูชัน (SP)

โดยหลักแล้วจะขายต่อระบบ OEM และโซลูชันซอฟต์แวร์  
และกำาลังขยายธุรกิจบริการของตน ผู้ ให้บริการโซลูชันนำา
เสนอโซลูชันเทคโนโลยี ให้กับผู้บริ โภค ผู้ ใช้ด้านการค้า และ
ผู้ ใช้ท่ีเป็นหน่วยงานรัฐบาล หรือผ่านเครือข่ายช่องทางจัด
จำาหน่ายของตนเอง ซ่ึงอาจรวมถึงร้านค้าปลีกออนไลน์หรือ
หน้าร้าน

ผู้ผลิต (ODM, CM, HIS)

สร้างระบบและระบบย่อยสำ าหรับท้ังการประมวลผลและ 
IoT ระบบต่างๆ ประกอบด้วยเมนบอร์ด, ระบบย่อย  
(ระบบ L4-10), PCBA และอุปกรณ์ฟังก์ชัน IoT ผู้ผลิต
จัดหาผลิตภัณฑ์ ให้กับพาร์ทเนอร์อ่ืนๆ เช่น OEM ในห่วงโซ่
คุณค่า
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สรุปข้อมูลโปรแกรม

ยินดีต้อนรับ

บทบาทของพาร์ทเนอร์

สิทธิประโยชน์และข้อ
กำาหนดของบทบาท

ความสามารถหลัก

เร่ิมต้น

บทบาทของพาร์ทเนอร์

ผู้แทนจำาหน่าย

• ผู้แทนจำ�หน่�ยท่ี ได้รับอนุญ�ตจ�ก Intel® – ผู้แทน
จำาหน่ายระดับสูงท่ีขายโปรเซสเซอร์ Intel® ล่าสุด, 
ไดรฟ์Solid State (SSD), ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ และส่วน 
ประกอบอ่ืนๆ ท่ีมาจาก Intel โดยตรง

• ซัพพล�ยเออร์ท่ี ได้รับก�รรับรองจ�ก Intel® – ขาย
ส่วนประกอบท่ีมีความถูกต้องและคุณภาพท่ีผ่าน
การรับรองจากแหล่งท่ี ได้รับอนุญาตจาก Intel หรือ
อุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยี Intel ซ่ึงผลิตโดยผู้ผลิตสินค้า
(OEM)

ผู้ ให้บริการคลาวด์และการส่ือสาร

นำาเสนอบางส่วนประกอบบนการประมวลผลบนระบบ 
คลาวด์ — โดยท่ัวไปแล้วเป็น การให้บริการโครงสร้างพ้ืน
ฐาน (IaaS), การให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) หรือ การให้
บริการแพลตฟอร์ม (PaaS) — ให้กับธุรกิจหรือลูกค้าอ่ืนๆ

ผู้จัดจำาหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ (ISV)

พัฒนา จำาหน่าย และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์,  
แอปพลิเคช่ัน, OT และเซ็กเมนต์แนวด่ิงของพวกเขาเอง 
ท้ังแบบมีแบรนด์และไม่มีแบรนด์

บริการออกแบบเอฟพีจีเอ (FPGA)

นำาเสนอบริการวิศวกรรมท่ีเก่ียวกับ Intel® เอฟพีจีเอ รวม
ถึงการออกแบบ RTL, การปรับปรุงการออกแบบ, การผสาน
รวม IP, การศึกษาความเป็นไป ได้, การทดสอบ, การตรวจ
สอบ และการออกแบบบอร์ดเอฟพีจีเอ
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สิทธิประโยชน์
และข้อกำาหนด
ของบทบาท
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สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

ข้อกำาหนดของสมาชิก

• เข้าถึง Intel® Partner University

• เข้าถึง Intel® Solutions Marketplace

• ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า 

• เข้าถึงสตูดิ โอคู่ค้าการตลาด Intel®

• เว็บไซต์ท่ีปรับแต่งอย่างเฉพาะตัวสำ าหรับโปรแกรม Intel® Partner Alliance

• ลงทะเบียนและทำาโปรไฟล์ออนไลน์

• ตรวจสอบแบบจำาลองทางธุรกิจและปฏิบัติตามบทบาทของโปรแกรม

• การสมัครโปรแกรมเป็นท่ียอมรับโดย Intel แล้ว

• อัพเดตโปรไฟล์ประจำาปี

สิทธิประโยชน์และข้อกำาหนดของบทบาท - สมาชิก

*สิทธิประโยชน์จะแตกต่างไป
ตามบทบาทและระดับช้ัน ข้อ
กำาหนดจะแตกต่างกันไปตาม
บทบาท ระดับช้ัน และภูมิภาค

หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับสิทธิประโยชน์และ
ข้อกำาหนดเฉพาะเจาะจง
ตามบทบาทและระดับช้ัน
 โปรดเข้าไปท่ีเว็บไซต์ Intel® 
Partner Alliance

ภายใต้ข้อกำาหนดและเง่ือนไข

http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/partner-alliance
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ความสามารถหลัก

เร่ิมต้น

สิทธิประโยชน์ระดับโกลด์

ข้อกำาหนดระดับโกลด์

• สิทธ์ิเข้าใช้ Intel® Partner University – ได้รับและแสดงเหรียญตรา
สัญลักษณ์ความสามารถ

• สิทธ์ิเข้าใช้ Intel® Solutions Marketplace พร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆ ซ่ึง
รวมถึงหน้าร้านเสมือนท่ีมี โพสต์ข้อเสนอและการกำาหนดเส้นทางเป้าหมาย
สำ าหรับข้อเสนอของคุณ

• การสนับสนุนลูกค้า - 24 ช่ัวโมง SLA

• เข้าถึงสตูดิ โอคู่ค้าการตลาด Intel®

• เว็บไซต์ท่ีปรับแต่งอย่างเฉพาะตัวสำ าหรับโปรแกรม Intel® Partner Alliance

• เหรียญตราสัญลักษณ์ โกลด์

• คำาเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม Intel® Partner Connect 

• การสะสมและการแลกคะแนน (เฉพาะบางบทบาท ได้แก่ SP, OEM, SI, ISV และ CSP)

• ข้อกำาหนดของการส่งรายรับหรือโซลูชัน/ โครงการ

• ข้อกำาหนดของเครดิตการฝึกอบรม

• ลงทะเบียนและทำาโปรไฟล์ออนไลน์

• ตรวจสอบแบบจำาลองทางธุรกิจและปฏิบัติตามบทบาทของโปรแกรม

• การสมัครโปรแกรมเป็นท่ียอมรับโดย Intel แล้ว

• อัพเดตโปรไฟล์ประจำาปี

สิทธิประโยชน์และข้อกำาหนดของบทบาท - โกลด์

*สิทธิประโยชน์จะแตกต่างไป
ตามบทบาทและระดับช้ัน ข้อ
กำาหนดจะแตกต่างกันไปตาม
บทบาท ระดับช้ัน และภูมิภาค

หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับสิทธิประโยชน์และ
ข้อกำาหนดเฉพาะเจาะจง
ตามบทบาทและระดับช้ัน
 โปรดเข้าไปท่ีเว็บไซต์ Intel® 
Partner Alliance

ภายใต้ข้อกำาหนดและเง่ือนไข

http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/partner-alliance
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สรุปข้อมูลโปรแกรม

ยินดีต้อนรับ

บทบาทของพาร์ทเนอร์

สิทธิประโยชน์และข้อ
กำาหนดของบทบาท

ความสามารถหลัก

เร่ิมต้น

สิทธิประโยชน์และข้อกำาหนดของบทบาท - ไทเทเนียม

สิทธิประโยชน์ระดับไทเทเนียม

ข้อกำาหนดระดับไทเทเนียม

• สิทธ์ิเข้าใช้ Intel® Partner University – รับและแสดงเหรียญตราสัญลักษณ์ความ
สามารถและการฝึกอบรมก่อนการเปิดตัว/การฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวเฉพาะกิจ

• สิทธ์ิเข้าใช้ Intel® Solutions Marketplace พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ ซ่ึงรวมถึงหน้าร้าน
เสมือน โปรโมช่ันหน้าร้านของคุณ การโพสต์ข้อเสนอ การกำาหนดเส้นทางและ 
แบ่งปันเป้าหมาย และการจับคู่ท่ี ได้รับการปรับปรุง

• การสนับสนุนลูกค้า - 4 ช่ัวโมง SLA 

• เข้าถึงสตูดิ โอคู่ค้าการตลาด Intel®

• เข้าถึง NDA เช่น การเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจและเทคโนโลยี

• เว็บไซต์ท่ีปรับแต่งอย่างเฉพาะตัวสำ าหรับโปรแกรม Intel® Partner Alliance

• เหรียญตราสัญลักษณ์ ไทเทเนียม

• คำาเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม Intel® Partner Connect

• การสะสมและการแลกคะแนน (เฉพาะบางบทบาท ได้แก่ SP, OEM, SI, ISV และ CSP)

• ข้อกำาหนดของการส่งรายรับหรือโซลูชัน/ โครงการ

• ข้อกำาหนดของเครดิตการฝึกอบรม

• ลงทะเบียนและทำาโปรไฟล์ออนไลน์

• ตรวจสอบแบบจำาลองทางธุรกิจและปฏิบัติตามบทบาทของโปรแกรม

• การสมัครโปรแกรมเป็นท่ียอมรับโดย Intel แล้ว

• อัพเดตโปรไฟล์ประจำาปี

• ข้อกำาหนดการขายของการผสานรวม/ผู้ ใช้ปลายทาง ( ใช้ ได้เฉพาะบางบทบาทเท่าน้ัน)

*สิทธิประโยชน์จะแตกต่างไป
ตามบทบาทและระดับช้ัน ข้อ
กำาหนดจะแตกต่างกันไปตาม
บทบาท ระดับช้ัน และภูมิภาค

หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับสิทธิประโยชน์และ
ข้อกำาหนดเฉพาะเจาะจง
ตามบทบาทและระดับช้ัน
 โปรดเข้าไปท่ีเว็บไซต์ Intel® 
Partner Alliance

ภายใต้ข้อกำาหนดและเง่ือนไข

http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/partner-alliance
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สรุปข้อมูลโปรแกรม

ยินดีต้อนรับ

บทบาทของพาร์ทเนอร์

สิทธิประโยชน์และข้อ
กำาหนดของบทบาท

ความสามารถหลัก

เร่ิมต้น

สสสสสสสสสสสสสสสสสส

สิทธิประโยชน์และข้อกำาหนดของบทบาท - ผู้เช่ียวชาญพิเศษ

• ความเช่ียวชาญพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์

• ความเช่ียวชาญพิเศษด้านศูนย์ข้อมูลคลาวด์

• ความเช่ียวชาญพิเศษด้านศูนย์ข้อมูลการประมวลผล
ประสิทธิภาพสูง (HPC)

• ความเช่ียวชาญพิเศษด้านพีซีสำ าหรับผู้ ใช้ท่ีจริงจัง

• ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านเทคโนโลยี Intel® Optane™

• ความเช่ียวชาญพิเศษด้านการให้บริการอุปกรณ์

• ความเช่ียวชาญพิเศษด้านบริการท่ีมีการจัดการ

สิทธิประโยชน์พิเศษ

Intel® Partner Alliance ให้สิทธิประโยชน์ระดับผู้เช่ียวชาญพิเศษ
เพ่ือช่วยให้พาร์ทเนอร์มีความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านการจัดหา
โซลูชันท่ีสมบูรณ์แก่ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน โดยก่อนอ่ืน  
พาร์ทเนอร์จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำาหนดสำ าหรับสถานะ 
ความเป็นสมาชิก ปริมาณการขาย และการฝึกอบรม จึงจะ 
สามารถเข้าร่วมได้

http://www.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/membership/specialties/artificial-intelligence/overview.html
http://www.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/membership/specialties/cloud/overview.html
http://www.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/membership/specialties/hpc/overview.html
http://www.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/membership/specialties/hpc/overview.html
http://www.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/membership/specialties/enthusiast/overview.html
http://www.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/membership/specialties/optane-technology/overview.html
http://www.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/membership/specialties/device-as-a-service/overview.html
http://www.intel.com/content/www/th/th/partner-alliance/membership/specialties/managed-services/overview.html
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สรุปข้อมูลโปรแกรม

ยินดีต้อนรับ

บทบาทของพาร์ทเนอร์

สิทธิประโยชน์และข้อ
กำาหนดของบทบาท

ความสามารถหลัก

เร่ิมต้น

ความสามารถหลัก

Intel® Solutions Marketplace

การเพ่ิมความมุ่งเน้นด้านโซลูชันทำาให้ Intel® Solutions Marketplace 
ช่วยให้พาร์ทเนอร์สามารถสร้างเครือข่ายและร่วมมือกับผู้ ให้บริการ
ระดับพรีเมียมของอุตสาหกรรม สร้างข้อเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ท่ี 

แตกต่างจากคู่แข่ง และนำาเสนอต่อลูกค้าปลายทางและพาร์ทเนอร์
อ่ืนๆ ได้ 

พาร์ทเนอร์ผู้ โพสต์สามารถรับและจัดการผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้า  
ตรวจสอบประสิทธิภาพของธุรกิจจากแดชบอร์ดส่วนบุคคล และ
ดำาเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าผ่านการเช่ือมต่อและการจับคู่กับ 
พาร์ทเนอร์ ใหม่ๆ 

https://marketplace.intel.com/
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สรุปข้อมูลโปรแกรม

ยินดีต้อนรับ

บทบาทของพาร์ทเนอร์

สิทธิประโยชน์และข้อ
กำาหนดของบทบาท

ความสามารถหลัก

เร่ิมต้น

ความสามารถหลัก

การเร่งความเร็วในการส่งมอบโซลูชันท่ีมีการรวมศูนย์ข้อมูลอันทัน
สมัยต้องการพาร์ทเนอร์ท่ีมีความรู้ พร้อมความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ในเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีสำ าคัญ 

สมาชิก Intel® Partner Alliance มีสิทธิพิเศษในการเข้าใช้  
Intel® Partner University ซ่ึงนำาเสนอหลักสูตรหลักระดับช้ันนำาของ
อุตสาหกรรม เส้นทางการฝึกอบรมเฉพาะด้านและคำาแนะนำาใน 
การฝึกอบรมท่ีปรับให้มีความเหมาะสมเฉพาะตัว

พาร์ทเนอร์จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามซีรีส์เพ่ือท่ีจะได้รับความ
สามารถในสาขาเฉพาะด้าน เม่ือสำ าเร็จการฝึกอบรมความสามารถ
แล้ว พาร์ทเนอร์จะได้รับเหรียญตราสัญลักษณ์เพ่ือแบ่งปันความ
สำ าเร็จกับลูกค้า และยกระดับธุรกิจของตนด้วยสถานะ "มืออาชีพ"

Intel® Partner University ความสามารถ

https://partneruniversity.intel.com/
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สรุปข้อมูลโปรแกรม

ยินดีต้อนรับ

บทบาทของพาร์ทเนอร์

สิทธิประโยชน์และข้อ
กำาหนดของบทบาท

ความสามารถหลัก

เร่ิมต้น

ความสามารถหลัก

พาร์ทเนอร์สามารถเข้าถึงเคร่ืองมือการตลาดระดับมืออาชีพท่ีสามารถ
ปรับแต่งได้ และทรัพยากรรวมถึงไลบรารีเน้ือหาท่ีหลากหลายเพ่ือให้
เช่ือมต่อกับลูกค้าได้ง่ายข้ึนใน สตูดิ โอคู่ค้าการตลาด Intel®

สตูดิโอคู่ค้าการตลาด Intel®

Intel® Partner Alliance นำาเสนอประสบการณ์ดิจิทัลท่ียกระดับให้
ดีข้ึนเพ่ือให้พาร์ทเนอร์สามารถเข้าถึงเน้ือหาและข้อมูลท่ีดีท่ีสุดจาก
แดชบอร์ดท่ีปรับให้เป็นส่วนตัวและดำาเนินไปยังจุดต่างๆ ในโปรแกรม
ด้วยการเข้าสู่ระบบเพียงคร้ังเดียว เราได้ผสาน AI เข้าสู่ ใจกลางของ
ประสบการณ์ดิจิตอลของเราเพ่ือส่งมอบเน้ือหาให้กับบุคคลท่ีเหมาะ
สมในเวลาท่ีเหมาะสมพร้อมคำาแนะนำาเก่ียวกับเน้ือหาท่ี ได้รับการ
เลือกสรรตามความต้องการและความสนใจของพาร์ทเนอร์แต่ละคน  
เราทำาให้การค้นหาข้อมูล เน้ือหา และโซลูชันท่ีเก่ียวข้องได้เร็วข้ึนและ
ง่ายข้ึน 

Intel® Partner Portal

https://marketingstudio.intel.com/
http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/partner-alliance


เร่ิมต้น
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สรุปข้อมูลโปรแกรม

ยินดีต้อนรับ

บทบาทของพาร์ทเนอร์

สิทธิประโยชน์และข้อ
กำาหนดของบทบาท

ความสามารถหลัก

เร่ิมต้น

เร่ิมต้น

หากต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม 
โปรดไปท่ีหน้าเว็บของ Intel® Partner Alliance หรือ
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel

หากคุณไม่ ได้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรม Intel® 
Partner Alliance และต้องการเข้าร่วม โปรดไปท่ี 
intel.com/partner-alliance เพ่ือดูข้อมูลเพ่ิมเติม

http://www.intel.com/partner-alliance
http://www.intel.com/PartnerHelp
http://intel.com/partner-alliance
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